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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2020 

(Ngày 05 tháng 8 năm 2020) 

  
Ngày 05/8/2020, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2020. Tham dự cuộc họp 

có đồng chí Phạm Văn Huân – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND thành phố và các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành 

phần theo Giấy mời số 314/GM-UBND ngày 31/7/2020 và Thông báo số 

796/TB-UBND ngày 04/8/2020 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe các đơn vị thông qua các nội dung tại kỳ họp, trên cơ sở các 

thành phần dự họp phát biểu ý kiến, thảo luận, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ 

tịch UBND thành phố kết luận các nội dung như sau: 

1. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

phố đi bộ Kỳ Lừa - Phòng Văn hóa – Thông tin trình: 

UBND thành phố đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của phòng Văn hóa 

– Thông tin cơ quan thường trực Ban Quản lý phố đi bộ đã tham mưu triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phố đi bộ Kỳ Lừa, nhất trí ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa. Tuy nhiên cần lưu ý 

một số nội dung như sau: 

- Bám sát Điều 2, Quyết định Số 1130/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của 

UBND thành phố về việc thành lập Ban Quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa để xác định 

nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với cơ chế chính sách, quy định hiện hành. 

- Giao phòng Văn hóa- Thông tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại 

cuộc họp; chỉnh sửa, hoàn thiện Quy chế trình Lãnh đạo UBND thành phố xem 

xét, phê duyệt. 

2. Thông qua Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây 

dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030. 

Cơ bản nhất trí với bố cục Dự thảo Nghị quyết do phòng Tài chính – Kế 

hoạch trình tại cuộc họp. Tuy nhiên Nghị quyết cần phải đánh giá rõ hơn kết quả 

đạt được qua 8 năm thực hiện và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới đáp 

ứng nhu cầu phát triển đô thị trong tình hình hiện nay. Báo cáo cần phải nêu rõ 

những cơ chế, chính sách đặc thù và tập chung nguồn lực cho việc triển khai 

thực hiện các dự án, Đề án trên địa bàn nhằm thay đổi bộ mặt đô thị.  
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Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành phần tham dự tại cuộc họp, giao 

phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết để chuyển 

các đơn vị góp ý. 

- Yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, phường, xã nghiêm túc nghiên cứu và 

góp ý dự thảo gửi phòng Tài chính – Kế hoạch xong trước 15h00 ngày 

10/8/2020.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, chỉnh sửa Dự thảo 

Nghị quyết trình UBND thành phố xem xét, thực hiện xong trước 15h00 ngày 

13/8/2020 

3. Thông qua Phương án, nhiệm vụ thiết kế công trình Chỉnh trang 

khuôn viên từ cửa sau hang Nhị Thanh đến hang Tam Thanh (GPMB và 

chỉnh trang). 

Cơ bản nhất trí với các nội dung đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa theo Thông 

báo số 584/TB-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố. Tuy nhiên cần 

Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố cần nghiên cứu và bổ sung thêm một số nội 

dung sau: 

 - Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố nghiên cứu kỹ về trình tự thực hiện 

việc Ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê 

duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhóm C để tham mưu triển khai đảm bảo 

theo quy định. 

 - Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế 

nghiên cứu lại phương án hạng mục cây xanh, đặc biệt không được tác động vào 

vành đai di tích Nhị Thanh và Tam Thanh đã được nhà nước quy định, đồng thời 

xem xét lại phương án sử dụng trồng các loại cây xanh có đặc thù vùng miền, 

mang đậm bản sắc dân tộc Lạng Sơn. Đối với hạng mục đài phun nước cần 

nghiên cứu thêm phương án thiết kế để âm đất cho phù hợp với điều kiện khu 

vực và thẩm mỹ. 

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 

7/2020. UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện 

theo quy định của pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- TP dự họp theo Giấy mời số 314/GM-UBND 

ngày 31/7/2020 và Thông báo số 796/TB-

UBND ngày 04/8/2020; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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